takeshi somekawa: responsable de cuina

1978...

neix a osaka la fúria japonesa takeshi somekawa, el tercer de

1997 . 1998

tres germans, fll de saburo i de hideyo.
després de cursar els seus estudis primaris, i segons ell, amb
bona nota, aneu a saber, entra a l’escola d’hostaleria tuji
gacuen a osaka a realitzar els seus primers contactes amb la
cuina, japonesa, xinesa, francesa, italiana i espanyola, i

1998 . 1999

essent, sempre segons ell, un dels millors estudiants.
ja fora de l’escola realitza el seu primer contacte professional
en el restaurant les graelles a mie (japó) fent paelles, ai,
takechan!, ara sabem de qui és la culpa de la mala fama de

1999 . 2000

les nostres paelles fora d’espanya.
se’n va del japó, o el fan fora, no ho vol confrmar, i va a
parar a sant cugat, al restaurant la masia, on el seu objectiu
principal és aprendre castellà, concretament la terminologia

2001 . 2004

utilitzada en cuina.
a elBullirestaurant, un dia de molta feina, en l’època en què
es feien dos serveis, no paràvem des de les 9 del matí fns a
les tantes...
- raurich! un noi japonès pregunta pel cap de cuina.
raurich puja les escales i es troba un xaval de 21 anys, que
doblega l’esquena constantment i va dient “hola, hola...”
- sí?
en un pobre castellà diu
- ¡quielo aplendel!
- ¿aprender?
- sí, aplendel, vengo japón pala trabajal.
- pero es que no puede ser, la plantilla está completa.
- sí, aplendel, vengo japón pala trabajal.
- do you speak english??
- ehh??? no no castellano o japonés.
- ¿¿dónde duermes??
- balcelona.
- ¿y tu ropa? ¿tu maleta?
- aquí aquí. i assenyala una petita motxilla on hi ha un
pantaló de cuina, dues jaquetes de cuina, tres ganivets i dues
mudes de roba interior.
- mare meva, d’on ha sortit aquest tocat del bolet...?

[...]
ferran, s’ha presentat un japonès que diu que es vol quedar
i no entén que no pot ser, què li dic?
- ehhh!? tu mateix, a mi no m´escalfs el cap...
...el vam haver d’aguantar fns l’any 2004:
2001 stager
2002 pastisseria
2003 cap de partida de la cambra freda
2004 cap de partida de carns
2005 . 2006 obre com a cap de cuina asiana taller a madrid, al costat de
2006 . 2007
2007

jaime renedo.
ajuda albert adrià i juanito al inopia
pel setembre puja a elBulli per començar a treballar en l’oferta del dos palillos i...

